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የሰ/መ/ቁ. 138054 

ሏምላ 28 ቀን 2009 ዒ.ም 

ዲኞች፡-  ፀጋይ አስማማው 

      አሌማው ወላ  

          ሙስጠፊ አህመዴ 

       አብርሃ መሰሇ 

         ጳውልስ አርሺሶ                 

አመሌካች፡- የሊሉበሊ ማር ሙዝየም - የቀረበ የሇም          

ተጠሪ፡-  ወ/ሮ ማሬ በዛ - የቀረበ የሇም  

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የስር ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት 

ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌን በማሇት ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን 

ነው፡፡ ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው በአማራ ብ/ክ/መ/ የሰሜን ወል ዞን አስተዲዯር ሊስታ ወረዲ 

ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በወረዲ ፌርዴ ቤት የአሁን አመሌካች ተከሳሽ የነበረ ሲሆን ተጠሪ ዯግሞ ከሳሽ 

ነበረች፡፡ የአሁን ተጠሪ በአመሌካች ሊይ ያቀረቡት ክስ መሰረታዊ ይዘት በአመሌካች ዴርጅት 

ከመስከረም 2004 ዒ.ም ጀምሮ በቀን ብር 45.00 /አርባ አምስት / እየተከፇሊት እየሰራች እያሇ 

መጋቢት 30 ቀን 2008 ዒ.ም ያሇአግባብ ከስራ ስሊሰናበተኝ የስንብት ክፌያ፤ የካሳ ክፌያ፤ 

የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያ፤ የህዝብ በዒሊት፤ የዒመት ዔረፌት፤ የትርፌ ሰዒት ክፌያዎች በጠቅሊሊ 

ብር 24,020.60 /ሃያ አራት ሺህ ሃያ ብር ከስሌሳ ሳንቲም/ እንዱከፌሇኝ በማሇት ዲኝነት 

ጠይቀዋሌ፡፡  

የአሁን አመሌካችም በተከሳሽነት ቀርቦ በሰጠው መሌስ ተጠሪ የቀን ሰራተኛ ስሇሆነች በአሰሪና 

ሰራተኛ ህግ ሌትዲኝ አይገባም፤ የህዝብ በዒሊትና የትርፌ ሰዒት ክፌያ ክስ ከከሰሰችበት ወዯኋሊ 

እስከ ስዴስት ወር ዴረስ ያሇውን ብቻ እንጂ መጠየቅ የምትችሇው ካዛ በፉት ያሇው በይርጋ ቀሪ 

ስሇሚሆን ሌትጠይቅ አይገባም፤የዒመት ዔረፌት ከ2 ዒመት በሊይ ያሇው በይርጋ ይታገዲሌ 
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በማሇት የመጀመሪያ መቃወሚያ ያቀረበ ሲሆን በፌሬ ጉዲዩ አስመሌክቶ የሰጠው መሌስ ዯግሞ 

ተጠሪ ከስራ የተሰናበተችው ስራው እየቀነሰ ስሇሆነ ተቀንሳ ነው፤ የኮንስትራክሽን ዴርጅት የሆነ 

አሰሪ ዯግሞ በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 30 እና በሰበር መዝገብ ቁጥር 42075 እና 

39042 መሰረት  የስራ መጠን በቀነሰ ጊዜ ሰራተኞች ሇማሰናበት የማስጠንቀቂያና ላልች የቅነሳ 

ስርዒቶችን እንዱከተሌ የማይጠበቅበት በመሆኑ ተጠሪ የካሳ ክፌያ፤ ያሇማስጠንቀቂያና 

የአገሌግልት ክፌያ ሌታገኝ አይገባም፤የአመት እረፌት ይከፇሊታሌ ከተባሇ የሁሇት ዒመት ብቻ 

ነው ሉከፇሊት የሚገባው ሲሌ የመከሊከያ መሌሱን አቅርበዋሌ፡፡  

ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማና ማስረጃ 

ከመዘነ በኋሊ ተጠሪ ከስራ የተሰናበተችው በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 29 እና 30 

በተዯነገገው መሰረት በመሆኑ ስንብቱ ህጋዊ ነው በማሇት የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያ፤ የካሳ ክፌያ 

አመሌካች ሉከፌሌ አይገባም፤ የሁሇት ዒመት እረፌት ክፌያ ብር 1,485.00 /አንዴ ሺህ አራት 

መቶ ሰማንያ አምስት ብር/፤ የህዝብ በዒሌ የአንዴ ቀን ብር 90.00 /ዘጠና ብር/ አመሌካች 

ሇተጠሪ እንዱከፌሌ፤ ስራው ሙለ በሙለ ሳያሌቅ ስራው እየቀነሰ በመምጣቱ ምክንያት ከስራ 

የተቀነሰ ሰራተኛ በአዋጁ አንቀጽ 39/1/ሏ/ መሰረት የስራ ስንብት ክፌያ ማግኘት ያሇበት ስሇሆነ 

አመሌካች ሇተጠሪ የስራ ስንብት ክፌያ ብር 3,000.00 /ሶስት ሺህ ብር/ እንዱከፌሌ ሲሌ 

ወስኗሌ፡፡ 

የአሁን አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇሰሜን ወል ዞን መስተዲዴር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርበዋሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.337 መሰረት ይግባኙ በትእዛዝ 

ሰርዞታሌ፡፡ በመቀጠሌ አመሌካች ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታውን 

ያቀረበ ቢሆንም በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ 

አሌተገኘም በማሇት አቤቱታው በትእዛዝ ሰርዞታሌ፡፡ 

የሰበር አቤቱታው የቀረበውም ይህንኑ የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

አመሌካች የካቲት 17 ቀን 2009 ዒ.ም በፃፇው አቤቱታ በስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ 

የሆነ የሔግ ስሔተት ተፇጽሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶችን ዘርዝሮ አቅርበዋሌ፡፡ የአመሌካች 

የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ በመዯረጉ ተጠሪ መሌስ እንዱሰጡበት 

በታዘዘው መሰረት ግንቦት 14 ቀን 2009 ዒ.ም የተፃፇ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካችም 

አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ መሌስ በማቅረብ ተከራክረዋሌ፡፡   

የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ 

መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት መሆን አሇመሆኑን ሇክርክሩ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር 
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መርምረናሌ፡፡ እንዯመረመርነው የስራ ስንብት ክፌያ ይከፇሌ ተብል መወሰኑ በአግባቡ መሆን 

ያሇመሆኑ በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡ 

ከመዝገቡ መገንዘብ የተቻሇው የአሁን ተጠሪ ከስራ እንዱሰናበት የተዯረገው በአመሌካች ዴርጅት 

የተያዘው የህንፃ ስራ ፕሮጀክት ስራው እየተጠናቀቀ በመሄደ ነው፡፡ የስራ ውሌ ሉቋረጥ 

የሚችሌባቸው መንገድች በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 23 ስር ተመሌክቷሌ፡፡ አንዯኛው 

መንገዴ በአሰሪው አነሳሽነት የሚዯረግ የስራ ውሌ መቋረጥ እንዯሁኔታው በማስጠንቀቂያ ወይም 

ያሇማስጠንቀቂያ ሉዯረግ የሚችሌ ሆኖ የምክንያቶቹ ዝርዝር እና አፇፃፀሙ ከአንቀፅ 26 እስከ 30 

ተዯንግገው ይገኛለ፡፡ በተጨማሪም በሔብረት ስምምነት ያሇማስጠንቀቂያ ውለን ሇማቋረጥ 

የሚያበቃ ምክንያት ተዯርጎ የተወሰዯ ጉዲይም በአሰሪው አነሳሽነት ያሇማስጠንቀቂያ ውለን 

ሉያቋረጥ የሚችሌ መሆኑ በአንቀጽ 27/1/ተ/ ተዯንግጎ ይገኛሌ፡፡  ስሇዚህ በአዋጁ በተዯነገጉ 

ምክንያቶችና ሁኔታዎች የሚፇፀም የስራ ውሌ ማቋረጥ ህጋዊ የስራ ማቋረጥ ሲሆን ከነዚህ 

ውጭ የሚዯረጉ የስራ ውሌ ማቋረጥ ህገወጥ መሆኑን ከአንቀጽ 42 ዴንጋጌ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡  

ሇአንዴ ኮንስትራክሽን ስራ የተቀጠረ ሰራተኛ የኮንስትራክሽኑ ስራ ሲያሌቅ ወይ ሲጠናቀቅ በወሳኝ 

ዯረጃ የሚገኝ ሆኖ እያሇ አሰሪ የስራ ውለ ማቋረጥ እንዯሚችሌ እርምጃው ከህግ ውጭ ነው 

የሚያሰኝ ህጋዊ ምክንያት የሇውም፡፡ በኮንስትራክሽን የሚሰሩ ስራዎች በባህሪያቸው በተወሰነ ጊዜ 

የሚያሌቅ መሆኑ ግሌጽ ነው፡፡ ተጠሪ የተሰማራችው የግንባታ ፕሮጀክት መሆኑ በግራ ቀኙ 

ተከራካሪ ወገኖች የሚያከራክር አይዯሇም፡፡ በፕሮጀክት የተያዘው ስራ ሲጠናቀቅ አሰሪው 

ሰራተኞች ይዞ የሚቆይበት ሁኔታ ሉኖር አይችሌም፡፡ በመሆኑም የግንባታ ስራው በሂዯት 

እየተጠናቀቀ ሲሄዴ በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 30 መሰረት ስንብቱ 

መፇጸሙ በአጠቃሊይ የፕሮጀክት ስራ እንዯመሆኑ መጠን ተጠሪ የምትሰራው ስራ እየተጠናቀቀ 

በመሄደ አመሌካች የወሰዯው እርምጃ በህጋዊ መንገዴ መሆኑን የስር ፌርዴ ቤቶች ያረጋገጡት 

ጉዲይ ነው፡፡ የአመሌካች ጥያቄ በዚህ ሁኔታ ከስራ የተሰናበት ሰራተኛ የስራ ስንብት ክፌያ 

ሉከፇሇው አይገባም የሚሌ ነው፡፡ የግንባታ ስራው ባሇበት ጊዜ የሚሰሩ ስራው ሲገባዯዴ ወይም 

ሲጠናቀቅ የስራ ውሊቸው የሚቋረጥ ሰራተኞች ናቸው፡፡ ሇእንዯዚህ አይነት የስራ ውሌ የተቀጠሩ 

ሰራተኞች በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 24 ንዐስ 1 መሠረት ሇተወሰነ 

ጊዜ የተቀጠሩ ሰራተኞች እንዯሆኑ የሰበር ችልቱ ከዚህ በፉት በመዝገብ ቁጥር 22956 አስገዲጅ 

የህግ ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡ ሇተወሰነ ጊዜ የተቀጠረ ሰራተኛ የስራ ውለ የሚቋረጥበት ጊዜ 

ሲዯርስ ከስራ ማሰናበት እንዯሚቻሌ ከአዋጁ አንቀፅ 24 ንዐስ አንቀፅ 1 ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

ስሇሆነም አመሌካች ተጠሪን ያሰናበተው በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 24 

ንዐስ አንቀፅ 1 እና አንቀፅ 30 ንዐስ አንቀፅ 1 መሰረት መሆኑ ከተረጋገጠ ሇተጠሪ የስራ 

ስንብት ክፌያ የሚከፌሌበት ምክንያት የሇም፡፡ በተመሳሳይ ጉዲይ ይህ ሰበር ሰሚ ችልት 
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በሰ/መ/ቁ 42229፤ 42368 እና በላልች በርካታ መዛግብት በአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀፅ 2(1) 

መሰረት አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡ ስሇሆነም የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ተጠሪን 

ከስራ ያሰናበተው በአግባቡ ነው ካለ በኋሊ አመሌካች ሇተጠሪ የስራ ስንብት ክፌያ እንዱከፌሌ 

የሰጡት ውሣኔ ክፌሌ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ ስሇተገኘ ተከታዩን ውሳኔ 

ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በሊስታ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 0107289 ጥቅምት 27 ቀን 2009 ዒ/ም ተሰጥቶ 

በሰሜን ወል መስተዲዴር ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 18806 ህዲር 8 ቀን 2009 

ዒ/ም እና በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ. 0316070 በትእዛዝ 

ያፀኑት ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረትተሻሽሇዋሌ፡፡ 

2. የስራ ስንብት ክፌያ ብር 3,000.00 /ሶስት ሺህ ብር /አመሌካች ሇተጠሪ እንዱከፌሌ የተሰጠ 

ውሳኔ ክፌሌ ተሽሯሌ፡፡ 

3. የሁሇት ዒመት እረፌት ክፌያ ብር 1,485.00/ አንዴ ሺህ አራት መቶ ሰማንያ አምስት ብር/ 

እና የህዝብ በዒሌ የአንዴ ቀን ብር 90.00/ዘጠና ብር/ አመሌካች ሇተጠሪ እንዱከፌሌ የተሰጠ 

ውሳኔ ክፌሌ ፀንቷሌ፡፡  

4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

    መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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