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  የሰ/መ/ቁ. 41385 

ጥቅምት 3 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ 

  ሏጏስ ወሌደ 

  ሂሩት መሇሰ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  አሌማው ወላ 

አመሌካች፡- ጊጋ ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የግሌ ማህበር -  ሰሊማዊት አስዯግዴግ  

ተጠሪዎች፡- 1. ተረፇ ዘርጋው - ቀረበ 

      2. ፀጋዬ ዯበበ - ቀረበ 

      3. ገመቹ ኡርጋ - ቀረበ 

           4. በቀሇ መኯንን - አሌቀረቡም 

      5. ዐመር መሏመዴ - ቀረበ 

      6. ተስፊዬ ገረመው - ቀረበ፡፡ 

   መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ በአሰሪና ሰራተኞች መካከሌ የተነሳውን የስራ ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ 
ክርክሩ በተጀመረበት በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ከሣሾች የነበሩት ተጠሪዎች ናቸው፡፡ በአመሌካች ሊይ ክስ 
የመሰረቱት አመሌካች በሚያካሂዯው የሔንፃ (ኮንስትራክሽን) ስራ በአናፂነት፣ በብረት ስራ እና በፋራዮ ስራ ሲሰሩ 
መቆየታቸውን ገሌጸው አመሌካች ከሔግ አግባብ ውጪ የስራ ውሊቸው ስሊቋረጠባቸው የተሇያዩ ክፌያዎች እንዱከፇሊቸው 
በመጠየቅ ነው፡፡ አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስ የስራ ውለ የተቋረጠው በአገሪቱ ባጋጠመው የግንባታ እቃዎች (ብረትና 
ሲሚንቶ) እጥረት መሆኑን በመግሇጽ ተከራክሮአሌ፡፡ ተጠሪዎችን ሲያሰናብት የጥሬ እቃው ሲገኝ ተመሌሰው እንዱሰሩ 
በማስታወቂያ በመግሇጽ እንዯሆነም በመሌሱ ሊይ አመሌክቶአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ስንብቱ አሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ 
ቁጥር 377/96 አንቀጽ 30 መሰረት የሚዯገፌ እንዯሆነ ገሌጾ መከራከሩን ተገንዝበናሌ፡፡ 

      ክሱን የሰማው ፌ/ቤት የግራ ቀኝ ወገኖች ክርክር እና ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ፣የግንባታ እቃዎች እጥረት 
አጋጥሞአሌ በሚሌ የተዯረገ ስንብት በመሆኑ እርምጃው ሔገ-ወጥ  ነው የሚሌ ምክንያት በመስጠት ተጠሪዎች 
የጠየቁትን ክፌያ በሙለ እንዱያገኙ ወስኗሌ፡፡ ይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ውሳኔው ጉዴሇት የሇበትም 
በማሇት ይግባኙን ሰርዞአሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡ 

 እኛም አመሌካች ህዲር 11 ቀን 2001 ዓ.ም በፃፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ መሰረት በማዴረግ 
በተዯረገሊቸው ጥሪ መሰረት የቀረቡት አንዯኛ፣ሁሇተኛ፣ ሦስተኛ እና ስዴስተኛ ተጠሪዎች በተገኙበት ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ 
አራተኛ እና አምስተኛ ተጠሪዎች በተዯረገሊቸው ጥሪ መሰረት ባሇመቅረባቸው ክርክሩ እነሱ በላለበት ተሰምቶአሌ፡፡ 
አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው የስራ ውለ የተቋረጠው ከሔግ አግባብ ውጪ በሚሌ የተሰጠውን ውሳኔ 
አግባብነት ሇመመርመር ነው፡፡ 
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 በግራ ቀኝ ወገኖች ክርክር እንዯተገሇጸው አመሌካች የስራ ውለን ያቋረጠው ተጠሪዎች የተቀጠሩበት ስራ 
ተጠናቆአሌ በሚሌ ሳይሆን፣ሇህንፃው ስራ አስፇሊጊ የሆኑት የግንባታ እቃዎች እጥረት አጋጥሞአሌ በማሇት ነው፡፡ 
ምክንያቱ ይህ በመሆኑም የግንባታ እቃዎቹ ተሟሌተው ሲገኙ ተጠሪዎች ተመሌሰው ሉሰሩ እንዯሚችለ በማስታወቂያ 
የገሇጸሊቸው ስሇመሆኑ ተመሌክቶአሌ፡፡ በስር ፌ/ቤት በተዯረገው ክርክር የግራ ቀኝ ወገኖች ምስክሮች የተሰሙ 
ሲሆን፣ምስክሮቹ በሰጡት ቃሌም በእርግጥ የተባለት የግንባታ እቃዎች እጥረት ስሇማጋጠሙ ተረጋግጦአሌ፡፡ በመሆኑም 
እዚህ ሊይ ሉነሳ የሚገባው ነጥብ ይህን መሰሌ ሁኔታ ባጋጠመ ጊዜ አሰሪ ሰራተኞችን ቢያሰናብት እርምጃው ሔገ-ወጥ 
ነው የሚባሌበት አግባብ ምንዴነው? የሚሇው ነው፡፡ 

 ቀዯም ሲሌ እንዯተገሇጸው አምሌካች የስንብት እርምጃ የወሰዯው ከህንፃው ስራ ጠባይ በመነሳት የተወሰኑ 
ስራዎች ተጠናቅቀዋሌ በሚሌ አይዯሇም፡፡ ይህም ሆኖ ግን የህንፃውን ስራ ሇማስቀጠሌ የማይችሌበት ዯረጃ ሊይ 
ስሇመገኘቱ አሌተካዯም (አሊከራከረም)፡፡ በመሆኑም ስንብቱ በአዋጁ አንቀጽ 30 በተመሇተው ዴንጋጌ የሚሸፇን ነው 
የሚሇው የአመሌካቹ ክርክር መቀበሌ የሚቻሌ ባይሆንም፤ስራው በእርግጥ የሇም(ቆሞአሌ) እየተባሇ አመሌካች የስንብቱን 
እርምጃ መውሰዴ አሌነበረበትም? የሚሇው በስር ፌ/ቤቶች የተዯረሰው ዴምዲሜ ግን ሉታይ የሚገባው ነው፡፡ 

 በአሰሪ አነሳሽነት ስሇሚዯረግ የስራ ውሌ መቋረጥ በሚመሇከት በአዋጁ ከአንቀጽ 26 እስከ 30 ባለት ዴንጋጌዎች 
በዝርዝር ተመሌክቶአሌ፡፡ አሰሪው ማስጠንቀቂያ በመስጠት የስራ ውለን የሚያቋርጥባቸው ሁኔታዎች በአንቀጽ 28 
የተቀመጡ ሲሆን፣ከእነዚህም ውስጥ ከዴርጅቱ ዴርጅትዊ አቋም ወይም የስራ እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ የተቀመጠ ንኡስ 
አንቀጽ /2/ ይጠቅሳሌ፡፡ ሰራተኞች የተሰማሩባቸውን ስራዎች በከፉሌም ሆነ በሙለ በቀጥታና ሇዘሊቄታው የሚያስቆም 
የሰራተኞች ቅነሳ የሚያስከትሌ ሁኔታ ሲከሰት አሰሪው በማስጠንቀቂያ የስራ ውለን  ማቋረጥ እንዯሚችሌ (ሁኔታው 
የስራ ውለን ሇማቋረጥ በቂ ምክንያት ተዯርጏ እንዯሚወሰዴ) በተጠቀሰው ንኡስ አንቀጽ/2/ /ሀ/ ተዯንግጓሌ፡፡ በያዝነው 
ጉዲይ እንዯምናየው አመሌካች ባጋጠመው የግንባታ እቃዎች እጥረት የተነሣ የጀመረው የህንፃ ስራ ማስቀጠሌ አሌቻሇም፡፡ 
ይህ ማሇት ዯግሞ በአናፂነት፣በብረት እና በፋራዮ ስራ ቀጥሮ ሲያሰራቸው የነበሩትን ተጠሪዎችን ይዞ  የሚጓዝበት 
ሁኔታ የሇም ማሇት ነው፡፡ ከዚህ የተነሣም ያሇውን ብቸኛ አማራጭ ማሇትም የስራ ውለን የማቋረጥ እርምጃ መውሰዴ 
ይኖርበታሌ፡፡ እርምጃውን መውሰዴ ያሇበት ግን በሔጉ የተቀመጠውን ግሌጽ ስርዓት መሰረት በማዴረግ ነው፡፡ ሥርአቱ 
አስቀዴሞ ማስጠንቀቅያ መስጠት ሲሆን፣አመሌካች ግን ሇተጠሪዎች ማስጠንቀቂያ አሌሰጠም፡፡ ስሇዚህም አመሌካች የስራ 
ውለን ማቋረጡ ተገቢ ቢሆንም፤ማስጠንቀቂያ ባሇመስጠቱ የተነሣ ሉኖርበት ከሚገባ ሏሊፉነት ግን የሚዴን አይዯሇም፡፡ 
ሲጠቃሇሌ አመሌካች አስቀዴሞ ማስጠንቀቂያ መስጠት ከነበረበት የሚሇው እንዯተጠበቀ ሆኖ የግንባታ እቃዎች እጥረት 
አጋጥሞአሌ በሚሌ የተዯረገ የስራ ስንብት ሔገ ወጥ ነው የሚሇው የስር ፌ/ቤቶች ዴምዲሜ ግን ሔጉን ያሊገናዘበ በመሆኑ 
በዚህ ረገዴ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሞአሌ ሇማሇት ችሇናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 39571 ሏምላ 28 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እና 
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 70771 ኀዲር 8 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 
348/1/ መሰረት ተሻሽሇዋሌ፡፡ 

2. አመሌካች ከተጠሪዎች ጋር የነበረው የሥራ ውሌ ያቋረጠው በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡ 
3. አመሌካች ማስጠንቀቂያ ባሇመስጠቱ እንዱከፌሌ የተወሰነበት ገንዘብ ይክፇሌ፡፡ ላልቹን ክፌያዎች ግን 

አይከፌሌም ብሇናሌ፡፡ 
4. ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኝ ወገኖች የራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

መዝገቡ ይመሇስ፡፡ 

                                    የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ  
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