
99 

 

የሰ/መ/ቁ. 35621 

ጥቅምት 11 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሏጏስ ወሌደ 

  ሑሩት መሇሰ 

  ተሻገር ገ/ስሊሴ 

  ሡሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- ሰንሻይን ኮንስትራክሽን - አሌቀረበም 

መሌስ ሰጭ፡- 1. አቶ ፌቃደ ገቢሣ - አሌቀረቡም 

       2. አቶ ታዬ ዋሚ - ቀርቧሌ 

 መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የተጀመረው በፋዳራሌ የመ/ዯ/ፌ/ቤት ሲሆን የአሁን አመሌካች የታች ተከሣሽ ሲሆን የአሁን መ/ሰጭ 
የታች ከሣሾች ነበሩ፡፡ መ/ሰጭ በታች ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ በአመሌካች ዴርጅት ውስጥ በተሇያዩ ጊዜያት በመቀጠር 
በአናፂነት ሙያ ሲያገሇግለ ቆይተው ላሊ ሣይት (ቦታ) ሥራ እያሇው ሥራው አሌቋሌ በማሇት ያሇ ቅዴመ ማስጠንቀቂያ 
የሥራ ውሊችንን አቋርጦብናሌ ስሇዚህ የአገሌግልት ክፌያ የማስጠንቀቂያ የሁሇት ወር የዘገየበት የስንብት የስዴስት (6) 
ወር ክፌያ እና የትርፌ ሰዒት ክፌያ እንዱወሰንሌን በማሇት ጠይቋሌ፡፡ 

ተከሣሽ (የአሁን አመሌካች) ጥቅምት 27 ቀን 1999 ዒ.ም በጽሁፌ ባቀረበው መሌስ ከሣሽ (መሌስ ሰጭ) 
ዯመወዝ የሚከፇሊቸው በቀን ታስቦ እንዯሆነና ከአመሌካች ዴርጅት ጋር የፇፀሙት ጊዜያዊነት ያሇው የሥራ ውሌ 
የተመዯቡበት የአናፂነት ሥራ በሚኖርበት ጊዜ ብቻ የሚከፇሊቸው መሆኑን ገሌጾ የስራ ውለ በአዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 
24(1) መሰረት በሕጋዊ መንገዴ እንዯተቋረጠ በመግሇጽ ተከራክሮ ክሱ ውዴቅ እንዱዯረግ ጠይቋሌ፡፡ 

ፌ/ቤቱም ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ የመሌስ ሰጭ የሥራ ውሌ መቋረጡ በአግባቡ መሆን አሇመሆኑን ጭብጥ 
ይዞ መዝገቡን መርምሮታሌ፡፡ በዚህም መሰረት በአዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 10(1) (ሠ) መሰረት ሥራው ምንም እንኳ 
የአሠሪው ቋሚ ሥራ ቢሆንም አሌፍ አሌፍ የአናፂነት ሥራው ሲኖር የሚሰራ መሆኑን ተረዴቻሇሁ በማሇት አመሌካች 
መሌስ ሰጭን ማሰናበቱ በአዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 10(1)(ሀ) መሰረት በአግባቡ ነው ሲሌ ወስኗሌ፡፡ 

መሌስ ሰጭም በተሰጠው ውሳኔ ቅር በመሰኘት የታች ፌ/ቤት ማስረጃ ሣያጣራ ወሰነብን በማሇት ሇከፌተኛው 
ፌ/ቤት አቤቱታቸውን አቅርቧሌ፡፡ 

የከፌተኛው ፌ/ቤትም በቀረበሇት አቤቱታ መሰረት የአሁን አመሌካች መሌስ እንዱሰጥበት ካዯረገ በኋሊ ይግባኝ 
ባይ (የአሁን መሌስ ሰጭ) የተቀጠሩት ሇየትኛው ፕሮጀክት ነው? ፕሮጀክት በመጠናቀቁ ነው ወይስ አይዯሇም 
የተሰናበቱት? የሚሇውን ጭብጥ መሥርቶ ከመረመረ በኋሊ በቅጥር ውሌ ሊይ “ሇምን ስራ፣ እስከመቼ” የሚሇውን 
የሚያስረዲ ባሇመሆኑ የአሁን መሌስ ሰጭ (የታች ከሳሽ) የተቀጠሩት በአዋጁ አንቀጽ (10) ስር በተዯነገጉት መሰረት ነው 
ተብል የሚወሰዴበት ምክንያት የሇም በማሇት በፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት የተሰጠውን ውሣኔ በመሻር ስንብቱ ያሇ አግባብ ነው 
በማሇት ሇአሁን መሌስ ሰጭ የ8 ወር ውዝፌ ዯሞዝ እንዱከፇሊቸውና ወዯ ምዴብ ስራቸው እንዱመሇሱ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ 
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የአሁን የሰበር አቤቱታም የቀረበው የከፌተኛው ፌ/ቤት የሥር ፌ/ቤትን ውሳኔ በመሻሩ ቅር ተሰኝቶ ሲሆን 
የጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልትም የጉዲዩን አመጣጥ ካጠና በኋሊ የሥር ፌ/ቤት ማስረጃ መስማት እየቻሇ መሌስ ሰጭ 
የተቀጠረበት ሥራ መጠናቀቁ እየተገሇፀ ወዯ ሥራ ይመሇሱ መባለን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩን 
አስቀርቦታሌ፡፡ በመሆኑም ከሊይ የተጠቀሱትን ጭብጦች በመያዝ ግራ ቀኙ በጉዲዩ መሌስ እና የመሌስ መሌስ 
እንዱያቀርቡ በማዴረግ አከራክሯሌ፡፡ 

በታች የተሰጡትን ውሳኔዎች ከህጉ በማገናዘብ እንዲየነው መሌስ ሰጭ “በፉንጫ ሇምሇም” ፕሮጀክት ውስጥ 
በአናፂነት ሥራ ሲሰሩ እንዯቆዩ በመግሇጽ ሥራ በላሊ ሣይት (ቦታ) እያሇ ሥራ አሌቋሌ በመባሌ መሰናበታቸው ከሕግ 
ውጭ ነው ሲለ ባቀረቡት ክስ መሰረት ፌ/ቤቱ ጉዲዩን አከራክሮ ስንብቱ በአዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 10(1) (ሀ) መሰረት 
ሕጋዊ ነው ሲሌ ወስኗሌ፡፡ ይግባኝ የቀረበሇትም የከፌተኛው ፌ/ቤት የመሌስ ሰጭ የቅጥር ሁኔታ በአዋጅ 377/96 አንቀጽ 
10(1)(ሠ) ከተዘረዘሩት ውጭ ስሇሆነ ስንብቱ ህጋዊ አይዯሇም በማሇት የተጠየቀውን ክፌያ እንዱከፌሊቸውና ወዯ 
ሥራቸው እንዱመሇሱ በመወሰን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 348/1/ መሰረት የታች ውሳኔን ሽሮታሌ፡፡ 

በመሰረቱ ከሊይ ከተነሱት ክርክሮች መገንዘብ እንዯተቻሇው መሌስ ሰጭ በአመሌካች ዴርጅት ሇምን ስራ 
እንዯተቀጠሩ በሚሇው ነጥብ ቀዴሞውንም አሌተከራከሩም (አሌተካካደም) የአናፂነት ሥራ ዯግሞ በግንባታ ሥራ ውስጥ 
ወቅቱን ጠብቆ የሚሰራ እና ከተወሰነ ጊዜ በኋሊ የተጀመረው ግንባታ እንዯሚጠናቀቅ ግሌጽ ሆኖ ሳሇ ሇምን ስራ እና 
እስከመቼ ይሰራለ? የሚሇውን ነጥብ ማየቱ በተያዘው ጉዲይ አግባብነት የሇውም፡፡ መሌስ ሰጭ ቢሆኑም በክሳቸው ውስጥ 
ዴርጅቱ ላሊ ቦታ(ሣይት) እንዲሇው በመግሇጽ ሥራው አሊሇቀም በማሇት ይከራከራለ፡፡ 

በመሰረቱ በላሊ ቦታ ተጨማሪ (ተመሣሣይ) ሥራ መኖሩ የተባሇውን የፕሮጀክት ሥራ አሊሇቀም የሚያስብሌ 
አይሆንም፡፡ ዴርጅቱም የግዴ ከአንዴ ፕሮጀክት ወዯ ላሊው ፕሮጀክት ሰራተኞችን ይዞ እንዱዞር የሚያስገዴዯው የሕግ 
ነጥብ አይኖርም፤ ምክንያቱም ዴርጅቱ የራሱ የሆነ የአሰራር ስርአት ይኖረዋሌ ተብል ስሇሚገመት፡፡ ይህ በእንዱህ እንዲሇ 
የሥራውን መጠናቀቅና መኖር በዴጋሚ በማስረጃ ማጣራት እየተቻሇ ይህ ሣይዯረግ በከፌተኛው ፌ/ቤት ስንብቱ ያሇ 
አግባብ ነው መባለና መሌስ ሰጭ የጠየቁት ክፌያ ተከፌልአቸው ወዯ ስራቸው ይመሇሱ ተብል መወሰኑ የአዋጁን  
አንቀጽ 10(1) (ሠ)”ን” ያሊገናዘበ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 23063 በሰኔ 6 ቀን 1999 ዒ.ም የተሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ ይፃፌ፡፡ 
2. በፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 57553 በታህሳስ 22 ቀን 2000 ዒ.ም የተሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁጥር 

348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡ ስንብቱ በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡ 
3. ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ፡፡ 

                                      የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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