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የሰ/መ/ቁ. 39ዏ42 

ግንቦት 26 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም. 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ  

  ሏጎስ ወሌደ  

  ሑሩት መሇሰ 

  በሊቸው አንሺሶ  

  ሱሌጣን አባተማም  

አመሌካች፡- ዩቴክ ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የግሌ ማኀበር - የቀረበ የሇም፡፡  

ተጠሪ፡- ጀማሌ መሏመዴ - ቀረበ፡፡  

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ጉዲይ በአሠሪና ሠራተኛ መካከሌ የተነሣን የስራ ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ በተጀመረበት የፋዳራሌ 
መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ከሣሽ የነበረው ተጠሪ ነው፡፡ በአመሌካች ሊይ ክስ የመሠረተው በአናጺነት በቀን ብር 32.00 
እየተከፇሇኝ እንዴሠራ ተቀጥሬ ስሠራ ቆይቻሇሁ፡፡ በኋሊ ግን ሥራው እያሇ ያሇአንዲች ጥፊት ምንም ዒይነት የቃሌም ሆነ 
የጽሐፌ ማስጠንቀቂያ ሳይሰጠኝ ከሥራ ተሰናብቻሇሁ፡፡ ሥራውን በፇቃደ ሇቆአሌ የሚሇውን ዯብዲቤ የተቀበሌኩት 
ዯብዲቤውን ካሌተቀበሌክ ዯመወዝ አትወስዴም ስሇተባሌኩ እንጂ ፇቅጄ አይዯሇም፡፡ ስሇዚህ በሕጉ የተፇቀደትን ክፌያዎች 
በሙለ ተከፌልኝ እንዴሰናበት ይወሰንሌኝ በማሇት ነው፡፡  

 አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስ ከሣሽን የቀጠርኩት በቋሚነት ወይም በጊዜአዊነት ሳይሆን፣ በቁርጥ ሥራ 
ነበር፡፡ ሥራውን የሇቀቀው በራሱ ፇቃዴ ነው፡፡ ሥራውን ሲሇቅ ሉከፇሇው የሚገባ ክፌያ ሁለ ወስድአሌ፡፡ የቀረበት ክፌያ 
የሇም በማሇት እንዯተከራከረ ከስር ፌ/ቤት ውሣኔ ይዘት መገንዘብ ችሇናሌ፡፡  

 ክሱን የሰማው ፌ/ቤት ከሣሽ /የአሁን ተጠሪ/ የቁርጥ ሥራ ሠራተኛ ሇመሆኑ ተከሣሽ አሊስረዲም፡፡ ሥራው 
ከሣሹ በራሱ ፇቃዴ  ነው የሇቀቀው በሚሇው ነጥብ ሊይም ከተከሳሽ ማስረጃ ይሌቅ የከሣሽ ማስረጃ የሚያመዝን ሆኖ 
ተገኝቶአሌ፡፡ ከሣሽ ሥራውን ስሇመሌቀቁ የሚያሳይ ማስረጃም ተከሣሽ አሊቀረበም የሚለትን ምክንያቶች በመስጠት 
የሥራ ሙለ የተቋረጠው ከሕግ ውጪ ነው ወዯሚሇው መዯምዯሚያ ሊይ ዯርሶአሌ፡፡ በመቀጠሌም አመሌካች የስንብት፣ 
የማስጠንቀቂያ ጊዜ የአንዴ ወር ዯመወዝ የካሣ ክፌያ የ6 ወር ዯመወዝ እና የዒመት ዔረፌት እንዯ አገሌግልቱ መጠን 
ታስቦ ሇከሣሽ /ሇተጠሪ/ ይክፇሌ በማሇት ወስኖአሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም 
ውሣኔው ጉዴሇት የሇበትም ብልአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚሁ ሊይ ነው፡፡  

 የሰበር ችልቱ አመሌካች ሏምላ 2 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም. በፃፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ መሠረት በማዴረግ 
ተጠሪን አስቀርቦ ክርክሩን ሰምቶሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው የሥራ ውለ የተቋረጠው ከሕግ 
ውጪ ነው በሚሌ የተሰጠውን ውሣኔ አግባብነት ሇመመርመር ነው፡፡  

 ተጠሪ ሇፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በፃፇው የክስ ማመሌክቻ እንዲረጋገጠው የስንብት ዯብዲቤ ተቀብል 
ሥራውን ከሇቀቀ በኋሊ ነው ወዯ ክስ ያመራው፡፡ አመሌካች በመከራከሪያነት ካነሳቸው ነጥቦች አንደም ይህኛው ነው፡፡ 
የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ከሣሽ ሥራውን ስሇመሌቀቁ ማስረጃ አሌቀረበም በማሇት በውሣኔው ሊይ ያሰፇረው 
ትችት ከዚህ አንፃር ሲታይ ስህተት ነው፡፡ በፌሬ ነገር በግሌጽ የታመነን ሁኔታ እንዯላሇ አዴርጎ ማሇፌ አይቻሌምና፡፡  
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 ላሊው ከሥር ጀምሮ ከተዯረገው ክርክር ይዘት የተመሇከትነው ተጠሪ ይሠራበት የነበረው ሥራ የኮንስትራክሽን 
/ፕሮጀክት/ ሥራ ነው፡፡ የሥራ መዯቡም አናጺነት ነው፡፡ በፕሮጀክት የተያዘ የኮንስትራክሽን ሥራ በተወሰነ ጊዜ 
የሚያሌቅ በመሆኑ በዚህ ሥራ የተቀጠሩት ሠራተኞችም እንዯቅዯም ተከተለ የሚሠናበቱ ናቸው፡፡ የተጠሪን የሥራ 
መዯብ ስንመሇከት የአናጺነት ሥራ ስሇሆነ ምናሌባትም ከላልቹ ሥራዎች ቀዴሞ የሚያሌቅ ነው፡፡ ተጠሪ በክሱ 
እንዲረጋገጠው በአናጺነት ሥራ ሌምዴ ያሇው /ያገኘ/ መሆኑ ተገሌጾ ማስረጃ እንዱሰጠው ጠይቆ ከተሰጠው በኋሊ 
የተሰናበተውም በዚህ ምክንያት እንዯሆነ ግሌጽ ነው፡፡ በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 3ዏ/1/ 
እንዯተመሇከተው የኮንስትራክሽን ሥራው እያሇቀ ሲሄዴ የሥራው መጠን በመቀነሱ ምክንያት በሥራ ተቀጥረው በሚሠሩ 
ሠራተኞች ሊይ ቅነሣ ሉዯረግ ይችሊሌ፡፡ ቅነሳው ሲዯረግም አሠሪው በአዋጁ የተመሇከቱትን የሠራተኞች ቅነሳ ሥነ 
ሥርዒት መከተሌ አይኖርበትም፡፡ በያዝነው ጉዲይ የሆነውም ይኸው ነው፡፡ የሥር ፌ/ቤቶች ግን ይህን ሁኔታ አገናዝበው 
ውሣኔ አሌሰጡም፡፡ ከዚህ የተነሣም አቤቱታ የቀረበበት ውሣኔ መሠረታዊ የሕግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 29ዏ19 ሚያዝያ 1ዏ ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም. የሰጠው ውሣኔ እና 
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 67143 ሰኔ 24 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም. የሰጠው ትዔዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁ. 
348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡፡  

2. በአመሌካች እና በተጠሪ መካከሌ የነበረው የሥራ ውሌ የተቋረጠው በሕግ አግባብ ነው ብሇናሌ፡፡  
3. ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኝ ወገኖች የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ መዝገቡ ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

ነ/ዒ 
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