የሰ/መ/ቁ. 64734
ሰኔ 16 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
አሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- ካንትሪ ክሇብ ዳቨልፏር የረር ቪው የመኖሪያ ቤቶች ግንባታ ፔሮጀክት - ነገረ
ፇጅ ታማኝ የበነ - ቀረበ
ተጠሪዎች፡- 1. አቶ በቀሇ ሇማ - ቀረቡ
2. አቶ ተሾመ አጫለ - ቀረቡ
3. አቶ ባህሩ አበራ - ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የአሰሪና ሰራተኛ ክርክር ሲሆን በፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት የቀረበው በአሁኑ ተጠሪዎች
ከሣሽነት ነው፡፡ ቀርቦ የነበረው ክስ በተከሣሽ ዴርጅት ውስጥ በአናጢነት ሙያ ተቀጥረን 1ኛ ከሣሽ
በቀን ብር 36 ፣ 2ኛ ከሣሽ ብር 39 እና 3 ከሣሽ ብር 2ዏ እየተከፇሇ በመስራት ሊይ እያሇን ነሏሴ
17 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም ያሇአግባብ ከስራ ሊይ ያሰናበተን ስሇሆነ ወዯ ምዴብ ስራችን እንዴንመሇስ ወዯ
ስራ የማይመሌሰን ከሆነ ዯግሞ በህጉ መሠረት ሉከፌሇን የሚገባውን ክፌያዎች እንዱከፌሇን የሚሌ
ነው፡፡ ተከሣሽ /የአሁን አመሌካች/ መጥሪያ ዯርሷቸው በሰጡት መሌስ ከሣሾች ከስራ የተሰናበቱት
ዴርጅቱ ከመዝገብ ቤት የሰጣቸውን ማስጠንቀቂያ አንቀበሌም በማሇታቸው በህብረት ስምምነቱ
መሠረት ስሇሆነ ስንብቱ ህጋዊ ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ከሊይ እንዯተመሇከተው ካከራከረ በኋሊ የግራ ቀኙን ምስክር በመስማት
የተከሣሽ ምስክሮች ከመዝገብ ቤት ወጪ ሆኖ ሇከሣሾች የተጻፇውን ማስጠንቀቂያ ዯብዲቤ
አንቀበሌም ማሇታቸውን አረጋግጫሇሁ በላሊ በኩሌ የተከሣሾች ምስክሮች ቃሌ እርስ በርስ የሚቃረን
በመሆኑ ማስተባበሌ አሌቻለም፤ ከዴርጅቱ መዝገብ ቤት ተጽፍ የሚሰጠውን ማስጠንቀቂያ
አሌቀበሌም ማሇት ዯግሞ በህብረት ስምምነቱ አንቀጽ 58/10/ መሠረት ያሇማስጠንቀቂያ ከስራ
ሉያሰናብት የሚችሌ በመሆኑ ስንብቱ ህጋዊ ነው በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ቅር
በመሰኘት የአሁን ተጠሪዎች ይግባኛቸውን ሇፋ/ከ/ፌ/ቤት ያቀረቡ ሲሆን ፌ/ቤቱም ግራ ቀኙን
ካከራከረ በኋሊ የአሁን አመሌካች እየሰጠ የነበረው ማስጠንቀቂያ ሣይሆን ቀዯሞ በቅጥር ውሊቸው
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ውስጥ የተጠቀሰውን በቀን 5 ካ.ሜ የአሁን ተጠሪዎች ሇመስራት የገቡትን ግዳታ ወዯ 1ዏ ካ.ሜ.
ሇማሻሻሌ የተዯረገ በመሆኑ የአሁን አመሌካች በራሱ ተነሳሽነት በግራ ቀኙ መካከሌ የነበረውን የስራ
ውሌ ስምምነት መጣሱን እንጂ በጥፊት የተሰጠ ማስጠንቀቂያ ባሇመሆኑ የስራ ውለ የተቋረጠው
ከህግ ውጪ ነው በማሇት የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ውሣኔን ሽሯሌ፡፡ የተጠየቀውን ክፌያ በተመሇከተም
የማስጠንቀቂያ ጊዜ ፣ የስራ ስንብት እና የካሣ ክፌያ እንዱከፌሊቸው አመሌካች ኃሊፉነት እንዲሇበት
ወስኗሌ፡፡ አሁን የቀረበው ቅሬታ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን አመሌካች በቀን 23-5-03 ዓ.ም
በነገረፇጅ በኩሌ በተጻፇ 4 ገጽ አቤቱታ ፌሬ ሃሣብ ከዴርጅቱ መዝገብ ቤት ወጪ ሆኖ ሇሰራተኞች
የሚሰጠውን የማስጠንቀቂያ ዯብዲቤ አሌቀበሌም ማሇት በህብረት ስምምነቱ አንቀጽ 58/10/ መሠረት
ያሇማስጠንቀቂያ ከስራ የሚያሰናብት ሆኖ እያሇ የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ይሄንን በማሇፌ የሰጠው ውሣኔ
መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው በማሇት የቀረበ ነው፡፡ ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ
ተጠሪዎች ቀርበው መሌስ እንዱሰጡበት ታዘው የካቲት 28 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በተጻፇ ባቀረቡት
መሌስ ፌሬ ሃሣብ ያቀረብኳቸው የሰው ምስክሮች የተባሇው የማስጠንቀቂያ ዯብዲቤ ተሰጠ
ሇተባሇበት ያሌነበርና እንቢ ያሊሌን መሆኑን መስክሮሌናሌ ፤ አንፇርምም ያሌነው ዯግሞ ቀዴሞ
የተስማማንበት የስራ ውሌ በቀን 5 ካ.ሜ ሆኖ እያሇ አሁን ዯግሞ 1ዏ ካ.ሜ እንዴንሰራ ያዘዘን
በመሆኑ ከአቅማችን በሊይ በመሆኑ እምቢ ማሇታችን እንጂ በጥፊተኝነት የተሰጠ ማስጠንቀቂያ
ባሇመሆኑ የፋ/ከ/ፌ/ቤት የሰጠው ውሣኔ እንዱጸና በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የአመሌካች የመሌስ መሌስ
ቀርቧሌ፡፡
በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገው የክርክር ሂዯት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ችልቱም
የቀረቡትን ክርክሮች ከተያዘው ጭብጥና አግባብነት ካሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም ተጠሪዎች ከስራ የተሰናበቱት በህጋዊ መንገዴ ወይስ በህገ-ወጥ
መንገዴ ነው? በሚሌ ጭብጥ መፌትሓ ማግኘት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
በመጀመሪያ ዯረጃ በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 27 ስር ያሇማስጠንቀቂያ
ከስራ ሉያሰናብቱ የሚችለ ጥፊቶችን በዝርዝር አስቀምጧሌ፡፡ ከሊይ በተጠቀሰው አዋጅ 5 አንቀጽ
27/1/ ስር ያሇማስጠንቀቂያ ከስራ ሉያሰብቱ የሚችለትን ጥፊቶች በህብረት ስምምነታቸው መዯንገግ
እንዯሚችለና በዚሁ መሠረት በዴርጅቱ ውስጥ ስራ ሊይ ያሇው የህብረት ስምምነት አንቀጽ 58/10/
ከመዝገብ ቤት የሚሰጠውን ማስጠንቀቂያ አሌቀበሌም ማሇት እንዯ አንዴ በቂ ምክንያት የተቀመጠ
መሆኑ ግሌጽ ነው፡፡ የአሁን አመሌካችም የሚከራከሩት ሇዚህ ጉዲይ አግባብነት ያሇው ይሄ የህብረት
ስምምነት አንቀጽ እንዯሆነና የተሰጠን ማስጠንቀቂያ ያሇመቀበሌ በራሱ ከስራ ሇማሰናበት በቂ
መሆኑን ተከራክሯሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ተጠሪዎች የሚከራከሩት የተጻፇው ዯብዲቤ ባጠፊነው ጥፊት
የተሰጠ ሣይሆን በስራ ውሊችን ውስጥ የተስማማንበትን በቀን 5 ካ.ሜ ሇመስራት ውሌ የገባንበትን
በመሇወጥ በቀን 1ዏ ካ.ሜ እንዴንሰራ የታዘዘንበት ነው በማሇት የተጠቀሰው የህግ አንቀጽ ሇዚህ
ጉዲይ አግባብነት እንዯላሇው ተከራክረዋሌ፡፡
ከዚህ የግራ ቀኙ ክርክር አኳያ የተያዘውን ጉዲይ ስንመረምር የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁ.
377/96 አንቀጽ 27/1/ መግቢያን በምናይበት ጊዜ በላሊ አኳኋን በህብረት ስምምነቱ የተካተተ
ካሌሆነ ያሇማስጠንቀቂያ ከስራ ሉያሰናብቱ የሚችለ ነገሮች በዚሁ አንቀጽ ስር የተዘረዘሩት ብቻ
እንዯሆኑ ያመሇክታሌ፡፡ ሇህብረት ስምምነቱ መውጣት መሠረት የሆነው የአዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ
27/ተ/ ያሇማስጠንቀቂያ ከስራ ሉያሰናብቱ ይችሊለ ተብሇው በህብረት ስምምነት የሚዯነገጉት ላልች
ጥፊቶች እንዯሆነ ያመሇክታሌ፡፡
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ይሄ ማሇት ዯግሞ በህብረት ስምምነት እንዯምክንያት ሉዯነገጉ የሚችለት ነገሮች ጥፊትን
መሠረት ያዯረገ መሆን እንዲሇበት ያመሇክታሌ፡፡
አሁን ሇተጠሪዎች ከስራ መሰናበት መሠረት የሆነውን የህብረት ስምምነት አንቀጽ 58
ስንመሇከትም የአንቀፁ ርዕስ ከስራ የሚያሰናብቱ ከባዴ ጥፊቶች በሚሌ ከመዯንገጉም በሊይ የዚሁ
አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1ዏ በተያያዘ መሌኩ ‛ዴርጅቱ ከመዝገብ ቤት የሚሰጠውን የማስጠንቀቂያ
ወረቀት አሌቀበሌም ካሇ“ በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ ይሄንን ሁለ አንዴ ሊይ ጠቅሇሌ አዴርገን ስንመሇከት
የስራ ስንብቱ የሰራተኛውን ጥፊት መሠረት ያዯረገና የሚሰጠውም ማስጠንቀቂያ ጥፊትን መሠረት
ያዯረገ መሆን እንዲሇበት ያመሇክታሌ፡፡
የአሁን ተጠሪዎች እንዱቀበለ የታዘዙትን ዯብዲቤ አንቀበሌም ማሇታቸው በመጀመሪያ
ጉዲዩን ባየው ፌርዴ ቤትም ሆነ በይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በፌሬ ነገር ረገዴ የተረጋገጠ ጉዲይ መሆኑ
ቢታመንበትም እየተሰጣቸው ያሇው ዯብዲቤ ከሊይ እንዯተብራራው የህግ ዴንጋጌዎች ጥፊትን
መሠረት ያዯረገ ነው ወይስ አይዯሇም ከሚሇው አኳያ መታየት አሇበት፡፡
በዚህ መሠረት ተጠሪዎች እንዱቀበለ እየታዘዙ ያለት ቀዴሞ በስራ ውሊቸው ውስጥ በቀን
ተጠሪዎች 5 ካ.ሜ ሇመስራት የተስማሙበትን አመሌካች በቀን 1ዏ ካ.ሜ እንዱሰሩ የጻፇባቸውን
ዯብዲቤ ስሇመሆኑ የፋ/ከ/ፌ/ቤት በፌሬ ነገር ዯረጃ ያረጋገጠው በመሆኑ የዚህ ሰበር ሰሚ ችልት
ስሌጣን ዯግሞ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 8ዏ/3/ /ሀ/ እና በአዋጅ ቁ. 25/88 አንቀጽ 1ዏ
መሠረት መሠረታዊ የህግ ስህተት ሲኖር ማረም በመሆኑ የይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የዯረሰበትን
መዯምዯሚያ መቀበለ ተገቢ ይሆናሌ፡፡ በመሠረቱ አመሌካችም የሚከራከረው የተጻፇው የዯብዲቤ
ይዘት ከዚህ የተሇየ ስሇመሆኑ ሣይሆን ዯብዲቤውን ያሇመቀበሊቸው ብቻ ከስራ ሇማባረር በቂ ነው
ከሚሇው ነጥብ አኳያ በመሆኑ አሌፇነዋሌ፡፡
የተጻፇባቸው ዯብዲቤ ይዘት ከሊይ የተመሇከተው በመሆኑ አመሌካችም ተጠሪዎች ሲቀጠሩ
የነበረው ውሌ በቀን 5 ካ.ሜ ሇመስራት እንዯተስማሙ ባሊስተባበለበት በራሱ ተነሣሽነት በውሊቸው
ውስጥ የተቀመጠውን የቀን የስራ መጠን በመተሊሇፌ በቀን 1ዏ ካ.ሜ እንዱሰሩ ማሇቱና ቀዴሞ
የነበረውን የስራ ውሌ የሚያስቀይር ጉዲይ መኖሩን እንኳ ባሊስረዲበት በራሱ መጻፌና አንቀበሌም
ብሎሌ በማሇት ከስራ ማሰናበቱ ከተጠቀሱት የህግ ዴንጋጌዎች ጋር የሚጣጣም ባሇመሆኑ
የፋ/ከ/ፌ/ቤት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አሌተገኘም፡፡ በመሆኑም
ቀጥል የተመሇከተውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝ/ቁ. 99340 በቀን ዏ9-05-2003 ዓ.ም በዋሇው
ችልት የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ጸንቷሌ፡፡
2. አመሌካች ተጠሪዎችን ያሇማስጠንቀቂያ ከስራ ያሰናበተው ህገ-ወጥ ነው ተብል ተያያዥ
ክፌያዎች ሇተጠሪዎች እንዱፇጸሙ መወሰኑ በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡
3. በዚህ ችልት በቀን 01-06-2ዏዏ3 ዓ.ም በዋሇው ችልት የተሰጠው ዕግዴ ተነስቷሌ፡፡
4. በዚህ ችልት በግራ ቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
እ.ከ
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
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